
K'doshim (Heilig volk)  

Leviticus 19:1-20:27  
Ezechiël 20:2-20; 22:1-19  
Lucas 17  
 
"Wees zoals ik ben"  
 
De Torah portie van deze week begint en eindigt met gelijkaardige woorden. HaShem zegt aan het 

volk dat ze heilig moeten zijn, omdat Hij heilig en ze Hem toebehoren. Eenvoudig gezegd, Hij 
droeg het volk op om hetzelfde hart te hebben en de zelfde daden te doen die Hij deed. Ze 
moesten zijn zoals Hij, een weerspiegeling van Zijn karakter en persoonlijkheid op de aarde . Als ze 
dat deden zouden ze een licht voor de volkeren zijn en anderen aantrekken om deel van Zijn 
familie te worden. Dit klinkt als zeer bekende woorden, die enkele duizenden jaren later in het 
leven van Yeshua herhaalt zouden worden.  

 
Heiliging, wijding, zijn als God. Wat gaat er door uw hoofd als je aan deze termen denkt. Welke 
beelden komen er tevoorschijn als je over het woord heiligheid mediteert?  

 
Voor velen onder ons roept het misschien gedachten op aan kerken die je bezocht, waar heiligheid 
bepaald werd door de lengte van een kleed, het niet gebruiken van make-up en hoe somber je kon 
kijken en klinken bij het zingen of bidden. Is dit waar heiligheid over gaat ? Ik denk het niet. Om 

heiligheid te definiëren laten we gewoon de Ene, die heilig is, toelaten ons te vertellen hoe we 
heilig kunnen zijn Lees de Torah portie van deze week. Doe dit met een highlighter, zij het een 
fysieke of een mentale. Kijk naar waar er staat “wat te doen en wat te laten“. Hierin ligt de ware 
definitie van Heiligheid. Hierin ligt hoe onze Vader verlangt dat we leven. Hierin zie je hoe Hij zou 
leven als Hij op de aarde was om ons een heilig leven te tonen. ( Later deed Hij dat, zoals je weet!)  
 
Hier zijn enkele dingen waarvan Hij verlangt dat we ze doen.  

Eer Zijn Shabbat.  
Eer je Vader en Moeder (Laten we onze geestelijke Vader en Moeder niet vergeten)  
Eert uw ouderen.  
Gedenk de armen.  
Hier zijn enkele dingen waarvan Hij verlangt dat we ze niet doen.  

Haat je broeder niet.  

Eet geen bloed.  
Tatoeëer jezelf niet.  
Laster niet.  
 
Zie je, God liet het niet aan ons over om te bepalen wat heiligheid is. Hij liet het niet als een 
concept waarover wij mochten debatteren, om tot onze eigen opinies en conclusies te komen. Hij 
gaf ons gewoon een bevel om heilig te zijn en dan vertelde Hij ons wat heiligheid is. HaShem heeft 

ons de antwoorden tot leven gegeven. In de Torah vinden we een antwoord op elke situatie in het 
leven. Er kan soms wat graafwerk voor nodig zijn, maar er bestaat voorzeker geen enkele situatie, 
waarin jij of ik ons ook bevinden, die niet kan beantwoord worden met dezelfde clausule die 
Yeshua gebruikte,  
“ Het staat geschreven! “  
 
Als laatste opmerking, wat met de geboden die we lezen maar waarvan we niet begrijpen hoe die 

vandaag toe te passen? Waarom niet eerst kijken naar degene die we wel kunnen toepassen en 

daar bij stilstaan? Het is best mogelijk dat we ervaren, door daarnaar te leven de openbaring die 
ons gegeven werd in de komende dagen een opening geeft tot nieuwe openbaring.  
 
Simpel gezegd, laten we als kinderen zijn als het om Torah gaat. Vindt de geboden die ons helpen 
om te leren kruipen en als we dat onder de knie hebben, laten we dan zoeken naar degenen die 

ons zullen leren stappen.  
Kom als een klein kind, een klein kind dat wil opgroeien tot een rijpe volwassene.  
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